
Microsoft Teams
TUTORIAL



Prezados alunos e responsáveis, este tutorial terá

como objetivo introduzir o App Teams da plataforma

Microsoft Edu como ferramenta de interação entre

Professores e Alunos.

O Teams possibilitará uma melhoria consistente, do

envio de tarefas, materiais e atividades.
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O Microsoft Teams Edu, é um espaço de colaboração que integra a turma e o professor em uma "sala" virtual de aula.

Esse espaço colaborativo permite encontrar as tarefas propostas pelos professores de forma mais organizada, com a

integração de diversos recursos do Office 365 Edu em um único lugar.

Um dos vários recursos existentes, inclui a possibilidade aulas on-line, com o uso de material interativo.

Vamos começar localizando o Teams na área de trabalho da sua conta (não é necessário nenhuma senha diferente):

Microsoft Teams | Introdução



Na primeira vez que você abrir o Teams, a tela ao lado surgirá

perguntando se deseja instalar o aplicativo ou, se prefere usar o

aplicativo web (ver opções no quadro informativo abaixo).

Se desejar entrar sem instalar o App, bastará clicar na opção

marcada pela seta.

Se desejar instalar, ao final desse tutorial, teremos um passo a

passo para ajudá-lo no processo.

Microsoft Teams | Entrando pela primeira vez

O aplicativo Teams funciona em diversas plataformas e navegadores.

Tanto pode ser utilizado na sua versão para navegadores (Chrome ou

Edge), como pode ser instalado em sistemas operacionais como o

Microsoft Windows, Apple Macintosh e Linux.

Possuí apps para Android e IOS (Apple), podendo ser instalado em

dispositivos móveis.

Informativo



A tela principal do Teams é composta por 02 menus principais (esquerda e superior) e uma área principal ao centro,

onde teremos as postagens de trabalhos, informações e material de aula.

Microsoft Teams | Conhecendo a tela inicial



No menu à esquerda temos:

Atividades: é um histórico de notificações do que ocorre nas turmas da qual o

aluno faz parte.

Chat: As conversas realizadas entre alunos e professor.

Equipe: Onde acharemos todas as Turmas das quais o aluno faz parte.

Tarefas: É local onde se encontrarão Tarefas com prazos que o professor

poderá passar para os alunos.

Calendário: as marcações de aulas on-line e tarefas serão encontradas aqui.

Chamadas: ferramenta para ligação individual ou grupo (para reuniões ou

trabalho em grupo).

Arquivos: arquivos no OneDrive do aluno.

Microsoft Teams | Menu à esquerda



Nesse menu, destacaremos o ícone "Equipes". Ao

clicar sobre esse, o aluno poderá ver quais são

suas "turmas" e escolher em qual entrará, seja para

abrir o material enviado pelo professor, seja para

ter uma aula on-line.

Obs.: As turmas do Ensino Fundamental 2 e Ensino

Médio, possuem uma "sala" para cada disciplina.

Microsoft Teams | Equipes (turmas)

Para entrar na "sala", bastará clicar sobre o ícone

de uma delas. Para voltar a ver todas as "salas",

bastará clicar em "Todas as equipes" (ver imagem

ao lado).



No menu superior

do Teams, temos as

seguintes opções:

Microsoft Teams | Menu superior

Postagens: onde ocorre a maioria das interações

entre alunos e professor. É onde o material é

postado e as comunicações são feitas.

Arquivos: É onde o professor coloca os arquivos

com conteúdo ou para trabalhos que serão

realizados pelos alunos.

Bloco de anotação de classe: São cadernos de

conteúdo (uso opcional do professor)

Tarefas: Área de postagem de tarefas com prazo.

Notas: Resumo de atividades valendo nota.



Na imagem ao lado, temos o local onde as

postagens serão realizadas.

Os alunos encontrarão notificações dos

professores nesta área e poderão interagir

respondendo (chat) ou enviando arquivos.

Importante: As notificações de trabalhos

postados virão pelo Outlook ou pelo App do

Teams instalados nos computadores ou

celulares.

Microsoft Teams | Área para postagem

Campo para interação.
Caso esteja usando o Teams no navegador,

poderá ativar as notificações clicando aqui.



No momento em que o Professor marcar uma aula

on-line, uma notificação será feita no Outlook.

Um e-mail igual ao da imagem ao lado chegará,

bastando o aluno clicar em "sim" para confirmar

presença.

No dia da Aula marcada, outra notificação em forma

de lembrete aparecerá no Outlook (imagem abaixo).

Abra o Teams, vá na Turma onde a aula começará

(próxima página).

Microsoft Teams | Notificação sobre aula on-line



Procure o símbolo de uma "câmera" no canal onde ocorrerá a aula (seta vermelha acima) e depois

clique em "Join" na área de postagem (a direita, seta azul).

Microsoft Teams | Entrando em uma aula on-line



A imagem acima, mostra a tela do ambiente de aula on-line, ainda sem material sendo demonstrado e com a câmera do

Professor desligada. Para sair da aula, bastará ao aluno clicar no "botão" vermelho no menu que aparece abaixo. Há um área

de chat à esquerda para interação. Há possibilidade do aluno falar com o Professor usando voz e imagem.

Microsoft Teams | Aula on-line, ambiente

Área de chat



Para baixar o App e instalar no computador, abra o

Teams no navegador.

Vá ao canto inferior esquerdo (na tela do Teams) e

procurar o ícone conforme indicado ao lado. Clique

neste ícone para começar o Download do App.

Microsoft Teams | Instalando o App no computador

Depois clique no instalador para começar a instalação.

A instalação será automática, abrindo o App logo a

seguir com a tela de login para que se entre os dados

da conta (Microsoft).



Agradecemos pela atenção e reiteramos que esse tutorial é de

uso exclusivo dos alunos do Colégio Santa Teresa de Jesus.

Nossos canais de contato para suporte:

E-mail: suporte@cstj.com.br

Dentro da plataforma: suporte@stateresadejesus.onmicrosoft.com
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